
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาของปญหา 
 

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  เชียงใหม เปนโรงเรียนอาชีวเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2521 เปนตนมา มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการศึกษา
ดานวิชาชีพใหแกเยาวชนชาวเชียงใหม และเยาวชนไทยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือไดมีโอกาส
ศึกษาในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนําของประเทศ ซ่ึงได
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถทาง
วิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จําเปนตามลักษณะอาชีพ พรอมที่จะทํางาน
เปนอิสระหรือเปนทีมงาน สามารถปรับปรุงตนเองใหทันตอวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบ
วินัย มีความสํานึกในจรรยาวิชาชีพ ในอนาคตโรงเรียนไดเตรียมความพรอมที่จะจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

ปจจุบันโรงเรียนไดดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาที่ตองการเขาศึกษาในโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม อยางตอเนื่อง ซ่ึงการรับสมัครนักศึกษาในแตละภาคการศึกษานั้น ทาง
โรงเรียนไดจัดเจาหนาที่ประจําฝายงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษา
และผูปกครอง ในกระบวนการรับสมัครดวยความรวดเร็ว 

ซ่ึงโดยทั่วไปแลว กระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการอยูนั้น 
ประกอบดวยหลายๆขั้นตอนที่ยุงยาก สรางความลําบากและสับสนใหกับผูสมัครพอสมควร จึงทํา
ใหเกิดความลาชาและตองใชเวลานานในกระบวนการดังกลาว อีกทั้งยังเกิดปญหาที่เกี่ยวกับการ
เตรียมความพรอม ทั้งในดานผูสมัครและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร สงผลให
กระบวนการรับสมัครยังขาดความสมบูรณและยืดเยื้อออกไป หากผูสมัครมีภูมิลําเนาที่อยูหางไกล
จากโรงเรียน 
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ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดคิดพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน
สําหรับการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมขึ้น เพื่อชวยในการจัดการ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลในระบบเครือขายและกระบวนการรับสมัครนักศึกษาของเจาหนาที่ใน
แตละฝายงาน ใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบระเบียบ สามารถใหบริการและอํานวยความ
สะดวกในการรับสมัครแกผูสมัครดวยความรวดเร็ว โดยผูสมัครสามารถทํารายการรับสมัครเขา
เรียนผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงระบบจะนําขอมูลผูสมัครเขาสูกระบวนการรับสมัคร
และเชื่อมโยงขอมูลไปยังฝายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป อันสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในแตละฝายงาน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน   สําหรับการรับสมัครนักศึกษา  โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  
 1.3.1 ไดระบบสารสนเทศในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น สําหรับการรับสมัครนักศึกษาของ
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ที่ชวยในการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครนักศึกษา
อยางเปนระบบ รวดเร็ว และสามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูใช 
 1.3.2 ไดฐานขอมูลของระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษาของ
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ที่รวบรวมและประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อนําเสนอใหกับผูบริหาร 

1.3.3 ไดระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเปนตนแบบในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ตอไป 
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1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา  
 

1.4.1 แผนดําเนินการ 
1) วางแผนเพื่อศึกษาและกําหนดปญหา 

- ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับสมัครนักศึกษาในปจจุบัน โดย
การสัมภาษณและสอบถามจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละฝายงาน 

- เขียนรายงานเพื่อแสดงปญหาที่พบ 
2) ทําความเขาใจโครงการและกําหนดขนาดของโครงการ 

- ทําความเขาใจกับโครงการที่ทําอยู 
- มีการกําหนดขนาดของโครงการ โดยระบุขอบเขตในการทําโครงการ 

3) ศึกษาความเปนไปได 
- ทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ 
- ศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยศึกษาจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละฝายงานการรับสมัครนักศึกษา 
- ศึกษาความเปนไปไดในทางเทคนิค โดยศึกษาจากตัวอยางเอกสารการรับ

สมัครนักศึกษาและระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบใน
การพัฒนาระบบ 

4) วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษา 
- วิเคราะหโครงสรางของระบบการรับสมัคร 
- วิเคราะหกระบวนการทํางานของระบบ โดยศึกษาจากแผนผังการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ผู รับผิดชอบแตละฝายงานของการรับสมัคร
นักศึกษา 

- ออกแบบเพื่อใหอํานวยความสะดวกตอผูใชและเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน 

5) เขียนโปรแกรม 
- ทําการเขียนโปรแกรม (Coding) ตามที่ไดออกแบบระบบไว เพื่อให

สอดคลองกับวัตถุประสงค 
6) ทดสอบระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษา 

- ทําการทดสอบระบบ เพื่อใหสามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค 
- ทําการแกไขระบบ หากพบวายังมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบ 
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7)    สํารวจแนวความคิดและนําเสนอผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข
ระบบ 

8) ติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษา 
9) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 

 
 1.4.2 ขอบเขต 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษาของโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม มีการแบงออกเปนระบบยอยตามลักษณะงาน ดังนี้ 

1) ระบบการรับสมัครเขาเรียน 
1.1) การแนะนําแผนการเรียนที่เปดรับสมัคร 
1.2) การบันทึก แกไข ลบ ขอมูลผูสมัคร 
1.3) การบันทึก แกไข ลบ ขอมูลหลักฐานการรับสมัคร 
1.4) รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาในเบื้องตนใหกับผูสมัคร 

2) ระบบตรวจสอบกระบวนการรับสมัคร 
2.1) การปรับปรุง แกไขขอมูลการสมัคร 
2.2) การรายงานผลการสมัครในแตละกระบวนการรับสมัคร 
2.3) การรายงานผลขอมูลความสมบูรณของหลักฐานการรับสมัคร 
2.4) การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอมูลหลักฐานการรับสมัคร 

3) ระบบการมอบตัวนักศึกษา 
3.1) การสืบคนและตรวจสอบขอมูลใบสมัคร 
3.2) การตรวจสอบความสมบูรณของหลักฐานการรับสมัคร 
3.3) ทํารายการมอบตัวนักศึกษา 
3.4) การออกรหัสนักศึกษาและบันทึกขอมูลนักศึกษาใหม 
3.5) การพิมพใบขอตกลงและสัญญายินยอมมอบนักศึกษาใหโรงเรียน 

4) ระบบรายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษา 
4.1) การรายงานสรุปสถิติการรับสมัครนักศึกษา 
4.2) การรายงานสรุปสถิตินักศึกษาใหม 
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 1.4.3 วิธีการศึกษา 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษาของโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้ 

1) ศึกษาระบบงานที่ใชอยูปจจุบันและการเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1) ขอมูลปฐมภูมิ 

- การสังเกตกระบวนการทํางานการรับสมัครของเจาหนาที่ 
- การสัมภาษณจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการรับสมัคร 
- การจดบันทึกและรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ 
1.2) ขอมูลทุติยภูมิ 

- ขอมูลแผนผังแสดงกระบวนการรับสมัครนักศึกษา  ประจํา 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม 

- ขอมูลเอกสาร หลักฐานที่ใชในการรับสมัครและมอบตัวของ
นักศึกษา 

2) วิเคราะหระบบ เพื่อศึกษาขอมูลสารสนเทศพื้นฐานที่ผูใชตองการ โดยพิจารณา
ขอบเขตของรูปแบบและตัดสินใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการ 

3) ออกแบบระบบ  โดยออกแบบรายละเอียดการไหลของขั้นตอนระบบและ
ขอกําหนดตางๆ ของระบบ 

4) ออกแบบฐานขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใชผลิตระบบสารสนเทศ 
5) พัฒนาตนแบบ เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใหตรงตามความตองการ 
6) ประเมินตนแบบ เพื่อใหเขาใจสารสนเทศที่ตองการ รวมถึงขีดความสามารถและ

ขอจํากัดของระบบ เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรุง 
 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 1.5.1 ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบ ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดแก  
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1) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชทําหนาที่เปนแมขาย (Server) ซ่ึงมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
1.1) ระบบปฏิบัติการเปน Linux Red Hat 
1.2) หนวยประมวลผล (CPU: Central Processing Unit) : Dual-Core Intel 

Xeon 5130 Processor (2.0 GHz, 65 Watts, 1333 FSB) 
1.3) หนวยความจําหลัก (RAM : Random Access Memory) : 1GB/32GB 

Fully Buffered DIMM 667 MHz via 8 DIMM Slots 
1.4) หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) : 4.0TB hot-swap Serial Advanced 

Technology Attachment (SATA) 
2) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

2.1) ระบบปฏิบัติการเปน Windows 2000/XP/Vista 
2.2) หนวยประมวลผล (CPU: Central Processing Unit) อยางต่ําเทียบเทา 

Pentium II 233 
2.3) หนวยความจําหลัก (RAM : Random Access Memory) อยางต่ําขนาด 64  

Megabyte 
2.4) หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) อยางต่ํา 6 Gigabyte 
2.5) หนวยแสดงผล (Monitor) แบบ VGA ขนาด 17” 
2.6) ซีดีรอมความเร็วในการอานอยางต่ํา  48X 
2.7) เครื่องพิมพพนสีหมึก (Inkjet) 
2.8) เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 
2.9) โมเด็ม (Modem) 

 1.5.2 ซอฟตแวร (Software) เปนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ส่ังใหฮารดแวรตางๆ ทํางาน 
ตามตองการ ไดแก  

1) HTML เปนภาษามาตรฐานที่ใชในการเขียนเว็บเพจหรือเอกสารบนเว็บไซต 
2) Apache เปนเว็บเซิรฟเวอรที่สนับสนุนการใชภาษา PHP 
3) PHP เปนภาษาสคริปตที่ใชในการสรางเอกสารบนเว็บไซตแบบ Dynamic และใช 

ติดตอกับฐานขอมูลบนเว็บไซต 
4) MySQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System) 
5) PHP Designer Professional เปนโปรแกรมที่ใชในการเขียนและแกไขคําสั่งภาษา 

PHP 
6) FusionCharts เปนโปรแกรมที่ใชในการสรางแผนภูมิที่แสดงบนเว็บเพจ 
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7) Namo WebEditor เปนโปรแกรมชวยในการสรางเว็บไซต 
8) Adobe Dreamweaver เปนโปรแกรมชวยในการสรางเว็บไซต 
9) Adobe PhotoShop เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดการรูปภาพ 
10)  Internet Explorer เปนเว็บบราวเซอร 

 
1.6  นิยามศัพท 
 
 1.6.1 ระบบรับสมัครนักศึกษา 

ศูนยสารสนเทศโรงเรียน โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม (2550) ไดใหความหมายวา ขั้นตอน
หรือกระบวนการที่ทางโรงเรียนไดจัดใหมีขึ้น เพื่อใหบริการสําหรับนักศึกษาที่ตองการสมัครเขา
เ รียนในโรงเรียนในโรงเรียนโปลิ เทคนิคลานนา  เชียงใหม  เปนประจําทุกวัน  (ไม เวน
วันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ซ่ึงกระบวนการรับสมัคร จะประกอบดวยขั้นตอน
หลายๆ ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนจะมีเจาหนาที่เปนผูใหบริการและรับผิดชอบงานในแตละสวน
งานเพื่อคอยอํานวยความสะดวกใหกับผูสมัครดังนี้ 

- งานตอนรับ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานใหคําปรึกษา 
- งานแนะนําการกรอกใบสมัคร 
- งานเก็บหลักฐานและบันทึกขอมูลนักศึกษา 
- ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
- งานอบรมนักศึกษาใหม 
- งานการเงิน 
- งานถายรูปนักศึกษา 
- งานจัดซื้ออุปกรณการเรียน 
- งานบริการอื่นๆ เชน การพาเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน 

 1.6.2 ผูสมัคร 
 หมายถึ ง  บุคคลที่ ได ขอยื่ นความจํ านง  ขอสมัคร เปนนั กศึ กษาของโรง เ รี ยน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยการเขาสูกระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดไวให 
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 1.6.3 ผูปกครอง 
 หมายถึง บุคคลที่มีช่ือปรากฏในใบสมัครตามที่ผูสมัครไดระบุไว อาจจะเปนบิดา มารดา 
หรือญาติพี่นองที่เกี่ยวของกับผูสมัคร ซ่ึงผูปกครองสามารถลงลายมือช่ือ เพื่อยินยอมมอบตัว
ผูสมัครใหเปนนักศึกษาของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาในวันมอบตัวนักศึกษาได 
 1.6.4 เจาหนาที่ 
 หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงเปนอาจารย หรือฝายสงเสริมการสอนหรือเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในสวนงานการรับสมัครนักศึกษาใหมของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยจะ
สามารถแกไขขอมูลการเขาสูระบบ ตรวจสอบขอมูลผูสมัคร อนุมัติเพื่อทํารายการมอบตัวนักศึกษา 
รวมถึงการดูรายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษาและรายงานสถิตินักศึกษาใหมได 
 1.6.5 ผูบริหาร 

หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและผูบริหารระดับสูงของโรงเรียนโปลิเทคนิค
ลานนา เชียงใหม ซ่ึงจะสามารถเขาสูระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยจะสามารถแกไขขอมูลการเขาสูระบบ ดูรายงานสถิติการ
รับสมัครนักศึกษาและรายงานสถิตินักศึกษาใหมได 
 1.6.6 ผูดูแลระบบ 
 หมายถึง บุคคลที่คอยตรวจสอบ ดูแลและจัดการขอมูลตางๆ ภายในระบบสารสนเทศ
ออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยผูดูแลระบบจะ
สามารถเขาทํารายการทุกรายการภายในระบบไดหมด 
 1.6.7 การมอบตัวนักศึกษา 

ศูนยสารสนเทศ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม (2550) ไดใหความหมายวา เปน
ขั้นตอนหนึ่งในระบบการรับสมัครนักศึกษา ซ่ึงหลังจากที่ผูสมัครกรอกใบสมัครครบถวนสมบูรณ
แลว ผูปกครองของผูสมัครจะตองนําผูสมัครมามอบตัวใหเปนนักศึกษาของโรงเรียน โดยผูปกครอง
ลงลายมือช่ือในเอกสารขอตกลงและสัญญายินยอมมอบนักศึกษาใหโรงเรียน สวนเอกสาร
ประกอบการมอบตัวนักศึกษามีดังนี้ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 
- สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา 
- สําเนาใบ รบ. 
- ใบรับรองฉบับจริง (กรณียังไมไดใบ รบ.) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของบิดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของมารดา 
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- รูปถายของนักศึกษา 
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีนักศึกษาเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต) 
- สําเนาใบสูติบัตร (กรณีนักศึกษาไมมีบัตรประจําตัวประชาชนและไมมีใบทะเบียน

บาน) 
- สําเนาใบแทนบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบัตรประจําตัวประชาชนหายหรือยัง

ไมไดรับบัตรประจําตัวประชาชน) 
 

1.7  สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 

 1.7.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตําบลปาตัน  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 1.7.2 ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร  บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.7.3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


